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REPARATIE NIEUW ERFRECHT VOOR MEER-RELATIES 
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Maastricht 
Foto: Harry Heuts 

 
Beste Lezer, 
 
Wat is er leuk aan jurist zijn ? Dat vragen mensen wel eens aan mij. En eigenlijk is 
daar maar één antwoord op mogelijk: dat is namelijk het puzzelen. Kijken of er in de 
wet mogelijkheden zijn om datgene te bereiken dat de cliënt wil. Je kijkt ondermeer 
naar de definities in het wetboek en dan of er ruimte is. 
 
Een mooi voorbeeld daarvan is een speciale regeling die door de nieuwe 
Erfbelasting vrij geruisloos is vervallen. Dit betreft de zogeheten Meerrelatie. In de 
praktijk zijn dat broers en zussen die samen wonen in het zelfde (ouderlijk) huis.  
 
Bij overlijden van één van hen, hadden de anderen onder de oude wet een hoge 
vrijstelling. Pas als hun deel in de erfenis hoger was dan dat bedrag, moest er 
successierecht betaald worden. In de Tweede Kamer heeft de ChristenUnie (CU) in 
2009 gevraagd waarom die regeling niet meer terugkwam in de Nieuwe 
Erfbelasting. Het resultaat is namelijk dat de langstlevende broers en zussen nu over 
de totale erfenis tot 40% erf-belasting moeten betalen. 
 
Ik heb gekeken of het mogelijk is om hier wat aan te doen, want het is toch best een 
fors nadeel. Volgens mij is het mogelijk, maar ik geef er nog geen garanties op.  
Mijn oplossing heb ik gevonden in het heel goed en precies lezen van artikel 1a van 
de Successiewet zoals die nu geldt. Ik denk dat in goede samenspraak met de broers 
en zussen, hun financieel adviseurs en verschillende notarissen een oplossing 
mogelijk is.  
 

http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
http://www.linkedin.com/pub/harry-heuts/2b/497/613
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De belastingdienst denkt overigens dat met de nieuwe regels alles is 
dichtgetimmerd, maar ik verwacht dus dat tussen nu en een jaar de eerste reparaties 
van de wet al weer nodig zijn. Want niet alleen ik zoek naar mogelijkheden, maar 
ook andere (fiscaal-)juristen in Nederland.  
 
Mr. Ernst Loendersloot 
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